
Scouts en gidsen Vlaanderen. 

Joe English 

HEUSDEN 

 

 

Heusden,15 februari 2016 

Beste ouders, Hooggeachte Agenten van Divisie X85 

 

Bij dezen bent u hoogst formeel geïnviteerd om ons te vergezellen op onze 

exclusieve drie daagse die plaats zal vinden in de Uiterst charmante Locatie: De 

vuurvogel (*****) Schotensteenweg 80 te 2960 Brecht - Overbroek op 18, 19 en 

20 maart. U wordt dan opgeleid om uw enorme kapitaal te beheren en 

geadviseerd om ons te vergezellen in belangrijke investeringen en 

beleggingen en krijgt u uw volgende opdracht toegewezen. 

 

Hoogachtend,  

Agenten: Marie Antoine Louise De Simonie, Jean Jacques Michelle del 

Caprio, Bertus Benjamin van den Kastelen, Royal Ferdinand Mc Liechtenstein 
vonk richel, Pauliina Maria del noch primusante, Raoulyan bersniéve bal donovicè   

 
Uw Koffer bevat: 

 

- 1 X slaapzak  

- 1X hoeslaken + kussensloop 

- 1X pyjama of slaapkleed en knuffelbeer ( Agent Teddy van de woudlopers telt niet  

- vers ondergoed en kousen ( Anders weet de vijand dat er een luchtje aan zit ) 

- warme kledij, speelkledij en regenvest ( Nachtelijke zee operaties) 

- stevige Stapschoenen (zie hierboven ) 

- wasgerief (toiletzak met tandenborstel en tandpasta ) 

- keukenhanddoek ( Ook agenten moeten weten hoe ze van een handdoek een wapen 

moeten maken) 

- Een outfit die een galabal waardig is. 

 

Vertrek? vrijdag 18 maart om 18.30u op ons scoutsterrein  

Terugkeer? zondag 20 maart om 13u in Brecht  

Locatie? : De vuurvogel Schotensteenweg 80 te 2960 Brecht - Overbroek 

 

Gezocht! Enthousiaste ouders die zich op vrijdag en/of zondag kunnen vrijmaken om 

te rijden. 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en tegen 29 februari te bezorgen aan de 

Woudloper Leiding of aan het adres Laarnebaan 16 -9070 Heusden. En voeg gelieve in 

de enveloppe ook de 35 euro toe.  

 

 

 

 



 

Ik ondergetekende …………………………………………………………, schrijf mijn 

zoon/dochter 

………………………………………… in voor het weekend van 18-19-20 maart en 

betaal hierbij €35. 

Ik ben wel/niet* bereid mijn zoon/dochter* te voeren/halen* naar de 

weekendplaats en heb nog plaats 

voor ……… personen. 

 

Datum en handtekening ……………………………… 

 

 


